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O percentual de ope-
radoras de turismo que 
não realizou nenhuma 
venda chegou a 54% em 
abril, informou a As-
sociação Brasileira das 
Operadoras de Turismo 
(Braztoa). O cenário re-
presenta uma situação 
mais grave que a de mar-
ço, quando 45% das em-
presas do setor não ven-
deram nenhum pacote.

As operadoras de tu-
rismo são empresas que 
montam pacotes e pro-
gramas de viagens ven-
didos a consumidores 
pelas agências de via-
gens. O fraco desempe-
nho das vendas em abril 
deve representar perda 

Mais da metade das empresas não fez nenhuma venda em abril

Os pedidos de 
recuperação judi-
cial caíram 3,2% em 
abril na comparação 
com o mesmo mês 
do ano passado, se-
gundo balanço di-
vulgado ontem pela 
Serasa Experian. Fo-
ram 120 pedidos no 
mês passado contra 
124 em abril de 2019, 
segundo o levanta-
mento. No acumu-
lado dos primeiros 
quatro meses do ano 
foram 377 pedidos 
de acordo judicial 
para evitar a falência 
de empresas, núme-
ro próximo às 371 
solicitações realiza-
das no mesmo perí-
odo de 2019.

Segundo o econo-
mista da Serasa Luiz 
Rabi, os números 
ainda não trazem os 
reflexos da crise cau-
sada pela pandemia 
do novo Coronaví-
rus (Covid-19) devi-
do às mudanças nos 
prazos burocráticos 
causadas pela qua-
rentena. “Com em-
presas enfrentando 
dificuldades no fluxo 
de caixa e para man-
ter a folha salarial 
em virtude da queda 
considerável dos ní-
veis de consumo e de 
produção, nos próxi-
mos meses devemos 
ter um aumento dos 
pedidos”, prevê o 
economista. n

Pandemia prejudica 
operadoras de turismo

Pedidos de 
recuperação judicial 
reduzem 3,2%

Contas públicas devem ter déficit de R$ 708 bi
Com gastos extras para 

enfrentamento da pan-
demia de Covid-19, que-
da de receitas pela pos-
tergação de pagamento 
de tributos e com ativida-
de econômica em queda, 
o Tesouro Nacional prevê 

déficit nas contas públi-
cas de R$ 708,7 bilhões. 
Esse valor corresponde a 
9,9% de tudo que o país 
produz, ou seja, o Produ-
to Interno Bruto (PIB).

Se a estimativa se 
confirmar, será o maior 

déficit primário (despe-
sas maiores que as re-
ceitas, sem considerar 
o cálculo os gastos com 
juros) já registrado pelo 
setor público consolida-
do, formado por União, 
Estados e municípios, 

segundo o Tesouro Na-
cional. No mês passa-
do, o Tesouro estimava 
déficit primário de R$ 
600 bilhões. Em 2019, o 
déficit primário do setor 
público ficou em R$ 61 
bilhões (0,9% do PIB). n

de R$ 1,08 bilhão para o 
setor, estima a associa-
ção. A Braztoa compara 
que, para oito em dez 
empresas, o faturamen-
to mensal foi equivalen-
te a menos de 10% do re-
gistrado no mesmo mês 
do ano passado.

A expectativa é que 
as perdas totais do seg-
mento em 2020 possam 
chegar a R$ 11,3 bi-
lhões, o que correspon-
de a 75% do faturamen-
to de 2019, que somou 
R$ 15,1 bilhões. As ven-
das realizadas em abril 
foram principalmente 
para o segundo semes-
tre de 2020 e para o ano 
que vem. n

Fraco desempenho em abril deve representar 
perda de R$ 1,08 bilhão para o setor
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Segundo a Serasa, números ainda 
não refletem crise causada pela pandemia
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